
Запровадження єдиної валюти вплинуло не тільки на банківський сектор, 
де цей вплив найбільше проявився на ринку облігацій [5], але й усі сектори 
економіки показали зростання від інтеграції.

Дискусії щодо вигоди від приєднання до єдиної валютної зони ведуться 
впродовж тривалого часу від самого початку запровадження євро, особливо це 
питання є актуальним для країн, які відносно недавно приєдналися до 
Євросоюзу. У кожному конкретному випадку слід враховувати економічний 
ефект від впливу фінансової інтеграції на торгівельні зв’язки, фінансові потоки, 
синхронізацію бізнес процесів та спеціалізацію виробництва.
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Повільність реформ у науково-технологічній сфері та відсутність 
сприятливого інноваційного середовища не дозволяє Україні підвищувати 
конкурентоспроможність реального сектору.

Національні інтереси вимагають негайних та ефективних заходів, 
спрямованих на забезпечення ефективного використання науково- 
технологічного потенціалу для подолання негативних явищ у економічному та 
соціальному розвитку. Інноваційний напрям розвитку для нашої країни
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повинен бути пріоритетним, оскільки саме інновації дозволяють підвищити 
ефективність будь-якого процесу та вивести його на якісно новий рівень.

Існуюча динаміка розвитку наукових досліджень в Україні свідчить про 
надзвичайно низький рівень їх фінансування та • наукоємність вітчизняного 
товаровиробництва.

Дані Державної служби статистики свідчать, що наявна тенденція до 
зменшення кількості організацій, які здійснюють науково і науково-технічну 
діяльність* Так, якщо у 2010 році кількість таких організацій становила 1303 
од. у 2014р, - 999 од., 2015р, -  978 од, а в 2016р. вона скоротилася до 972 
організацій. ш

Питома вага інноваційної продукції, створеної і реалізованої 
вітчизняними товаровиробниками постійно скорочується.

Частка витрат на наукову і науково-технічну діяльність в Україні, 
починаючи з 2006р. становить менше ніж 1% ВВП. Так, у 2010р. цей показник 
становив 0,75%, 2014р. - 0,6%, 2015р. -  0.55%, 2016р. -0,48%. Протягом 
останніх років наукоємність ВВП залишається критично низькою.

Нагальною проблемою в Україні є пошук джерел фінансування наукової 
діяльності. Ринок підпорядкований законам максимізації прибутку. Залученні 
приватного капіталу в наукову сферу вбачається найбільш ймовірним в галузі 
прикладних розробок, де можливе одержання відносно швидкого і конкретного 
результату, придатного для впровадження в господарську діяльність. Значні 
кошти має вкладати бізнес, але бізнес побоюється ризику та довготерміновост! 
процесів.

Структура фінансування наукової та науково-технічної діяльності Я 
Україні свідчить, що за джерелами фінансування переважають, як і в попередні 
роки, кошти державного бюджету, проте їх частка зменшилася з 41,4% у 
2010р., до 39,3% у 2014, 34,8% - 2015 та 32,1% у 2016 році.

Співвідношення обсягів фінансування основних видів наукової т і 
науково-технічної діяльності змінилося з Ф:П:Р = 22:17:61 у 2010р. до
22:18:60 у 2015 році, і становило 19:22:59 у 2016, що наближається ДО 
оптимального.

Наслідком недостатнього рівня фінансування наукових досліджень і  
Україні є низька ефективність інноваційної діяльності вітчизняним 
підприємств.

Згідно з даними Держстату України протягом 2010-2016рр. відбулися 
значні зміни в розподілі коштів за джерелами фінансування інноваційної 
діяльності підприємств. Частка власних коштів підприємств в загальному обсязі 
фінансування в 2010 році становила 59,4%, в 2015 показник знизився до 24,6%, 
а в 2016р. становив 10%. Проте, відбулося зростання надходжень з державного 
бюджету: у 2010 році - 1,1% у загальному обсязі фінансування, у 2015р. * 
34,8%, а у 2016 -  32,1%. Частка коштів іноземних інвесторів знизилася з 30% у 
2010 році, до 18,2% у 2015р. а в 2016році становила 22,1% [2].
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Покрашення інвестиційного співробітництва науки та реального сектора 
економіки можливе шляхом здійснення комплексу організаційно-економічних 
заходів щодо

- втілення інноваційної політики держави;
- створення інвестиційного клімату;
- розвитку науковосмних виробництв на засадах здійснення недержавних 

інвестицій в наукову діяльність;
- забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень;
- пошуку альтернативних джерел фінансування наукової діяльності;
- розширення міждержавних зв'язків в галузі наукових розробок та 

інноваційної діяльності.
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